ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR. 67
privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada
Decebal numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 30 iunie
2020, având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 75 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr. 14746/24.06.2020
a primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator ; amendamentul domnului consilier local
Butnaru Marian;
Raportul de specialitate al compartimentului de resort SITL- Direcția economică întocmit sub
numărul 7992/25.06.2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020 și a procedurlor aferente în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, art. XVII ;
- Prevederile art. 22 și art. 185 alin.(6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 2 alin.(1) lit. h) și Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 139 alin.(2) din Constituția României (r) ;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative; Aviz Comisia A;
- Raportul de specialitate emis sub nr. 14919/26.06.2020 întocmit de compartimentul relatii publice
și presă privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională ;
În temeiul prevederilor art. 129 (1), (2) lit. b alin.(4) lit c) , alin.(14), art. 139 alin.(3) lit. c)
art. 196 alin.(1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
H O T Ã R Ã Ş T E:
Art. 1. (1) – Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 45 % pentru clădirile
nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică
proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de
contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pentru
contribuabilii care și-au achitat integral taxele și impozitele la bugetul local inclusiv cele aferente anului
2019 și 25%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice,
folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de
închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte
persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca
urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost
obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea
parţială a activităţii economice.
(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 45% pentru
contribuabilii care și-au achitat integral taxele și impozitele la bugetul local inclusiv cele aferente anului
2019 și respectiv 25% pentru ceilalți contribuabili conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

Art. 2. (1) – Se aprobă scutirea cu o cotă de 45 %, pentru contribuabilii care și-au achitat integral
taxele și impozitele la bugetul local inclusiv cele aferente anului 2019, respectiv 25% pentru ceilalți
contribuabili, pentru perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea
publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru
care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă
utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2,
parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. (1) – Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31
martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Medgidia cu o cotă de 45 %, pentru contribuabilii
care și-au achitat integral taxele și impozitele la bugetul local inclusiv cele aferente anului 2019,
respectiv 25% pentru ceilalți contribuabili.
(2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data
de 31 martie 2020, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. – (1) Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Direcției economiceSITL în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărârii, ce le revine întreaga responsabilitate potrivit
competentelor ce le revin.
(2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației în
susținerea hotărârii revine persoanelor semnatare în calitate de specialiști ce au întocmit și susținut
proiectul de hotărâre.
Art. 5. – Prezenta hotărâre împreună cu anexele sale se comunică Instituției Prefectului în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și Direcției EconomiceSITL în vederea ducerii la indeplinire Medgidia precum și compartimentului informatică pentru a fi
adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi ,,pentru” din numărul de 17 consilieri prezenți la ședință ( lipsesc dnii consilieri
Scabatura D.A. și Trifan A.R.) și un număr de 19 consilieri în funcție Dif:/1ex.Inst. Pref. Jud. Cţa, dosar Hot.,Primar, ex D ec/SITL Afisat –CI Red 5 ex.
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